
                          

 

Interskandinavisk Mesterskap på Ski 

Avoriaz 14. til 17.januar 2009. 

SAS SkiClub Sverige var denne gang verter for ISC på ski og kopierte danskenes 

konsept fra 2008 ved å ligge arrangementet til bilfrie Avoriaz, Frankrike. 

Innkvatering fant sted i leiligheter midt i sentrum med gangavstand til de fleste 

aktiviteter. Da dette også var en del av danskenes årlige skiuke kunne man velge 

mellom 7 eller 4 dagers tur. Og Avoriaz, som ligger på en fjellhylle 1850m over 

havet, kunne som vanlig lokke med mye snø og flotte forhold. Det var i år lagt 

opp til langrenn torsdag formiddag og storslalom torsdag ettermiddag. 

Torsdagen startet med nysnø og sol med blå himmel. Langrennet ble arrangert 

under meget flotte forhold med "trikkeskinner" og dyktige franske arrangører. 

Det ble dobbeltseier i herreklassen til Norge da Tony Larsen (OSL) vant foran 

Tom Roger. Johansen (BGO).Kvinneklassen ble i år vunnet av Marianne Rydberg 

          



  

                 

fra Sverige.I Storslalom forsvarte Kristian Anselius fra Sverige seieren fra i fjor da 

han slo Norske Mats Harstad i en tøff duell I dameklassen fikk vi i år dansk seier 

ved Sanne Røhe. Men på snøbrett tok vi det igjen med trippelseier der Jan Terje 

Håkonsen tok en klar seier. Ingen damer på snøbrett i år heller. Etter endt dyst 

var det afterski og bankett på var stamrestaurant "La Cabane" med 

premieutdeling, Ostefondue og Rachlette med mye god drikke til. Fredag var 

fridag og med like fantastisk fint vær var det bare å spenne på skiene og 

utforske løypene med de 212 heisene som tilsammen binder 14 byer sammen i 

både Frankrike og Sveits. Og når mørket senket seg disket svenskene opp med 

egen "after ski" med snacks og drikke i snøbaren utenfor leilighetene. Og selv 

om ikke alle ga uttrykk for det på bussen tilbake til flyplassen lørdag morgen kl 

07.00, tror vi alle sitter igjen med mange gode minner etter nok en flott 

langweekend i Avoriaz. 

                 


